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- Bộ phụ kiện sản phẩm P01:

Dây bơm hơiDây nguồnVIETMAP P01

- Bộ phụ kiện sản phẩm P01 Plus :

Dây bơm hơi Dây sạc Type CDây nguồnVIETMAP P01 Plus

 Điện áp hoạt động : DC12V.
 Độ ồn : ≤75dB
 Màn hình : Cảm ứng
 Tùy chọn : CAR và SUV                                           
 Công suất : 120W
 Kích thước:  98x98x133mm
 Dung lượng pin : 4500mAh (*)
 Đầu vào : 5V-2A (*)
 Cổng sạc : USB Type-C (*)
 Thời gian sạc : dưới 4 giờ (*)
(*) Chỉ có trên sản phẩm P01 Plus

Bước 1 : Dây bơm hơi có hai đầu nối, một đầu nối với 
máy bơm xe ôtô, đầu kia nối vào vòi của lốp xe.

Bước 2 : 
- Đối với sản phẩm P01: Khởi động động cơ xe, nối dây 

nguồn vào máy bơm, đầu còn lại gắn vào cổng mồi thuốc 
lá trên xe.

- Đối với sản phẩm P01 Plus: Bật công tắc nguồn ở 
mặt sau của thiết bị.

Bước 3 : 
- Cách sử dụng đơn giản: đợi thiết bị báo có nguồn, 

nhấn  ““ để bắt đầu bơm và đợi lúc màn hình thông báo 
2,5 bar hoặc số áp suất bơm cần thiết rồi nhấn ““ để 
dừng bơm.

- Cách cài đặt có điều chỉnh số : mở nguồn, nhấn “*“ 
để đổi đơn vị đo áp suất. Nhấn “” để tăng và nhấn ““   
để giảm số áp suất cần cài đặt. Sau đó nhấn  ““   để bắt 
đầu bơm. Máy bơm sẽ tự động ngắt sau khi áp suất lốp đạt 
được giá trị đã cài đặt.

Lưu ý : Đối với sản phẩm P01 Plus, khi đèn led trên 
thiết bị chỉ hiện một chấm xanh (pin yếu), có thể sử dụng 
dây nguồn cắm vào tẩu thuốc xe để tiếp tục sử dụng .

Bước 4 : Sau khi bơm đầy, trước tiên tháo dây bơm hơi 
ra khỏi lốp xe, rồi mới đến máy bơm, sau đó thu dọn bơm 
và dây nguồn.

Bắt đầu từ ngày 01/11/2021, VIETMAP chính thức triển khai và 
áp dụng Gói Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm với tổng mức 
trách nhiệm sản phẩm trị giá 60.000.000.000 VNĐ ( sáu 
mươi tỷ đồng )/ 3 năm cho toàn bộ sản phẩm mang thương 
hiệu VIETMAP thuộc 8 nhóm thiết bị: Camera hành trình, GPS 
Dẫn đường, Màn Hình Giải Trí Android, HUD, TPMS, TRACKER, 
MOTRAK và Giải Pháp Camera Giám Sát Đáp Ứng Nghị Định 
10/2020/NĐ-CP (trừ các sản phẩm là linh phụ kiện).

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng thiết bị, vui 
lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ tốt 
nhất:
 Email: support@vietmap.vn
 Điện thoại: 1800.555546
 Website: www.vietmap.vn
 Fanpage: www.facebook.com/vietmapgis
Trong quá trình sử dụng, Quý Khách Hàng có thắc mắc, 

khiếu nại về chính sách bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm 
VIETMAP hoặc thông báo sự cố cháy nổ thiết bị vui lòng liên hệ 
Tổng đài hỗ trợ 1900.969.609 hoặc nhân sự tiếp nhận thắc 
mắc khiếu nại chính sách Báo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm 
VIETMAP.

1. Sự chênh lệch giữa áp suất thực tế và áp suất được 
đặt ở trong máy bơm là bình thường, Nguyên nhân là ở 
chế độ bơm đặt số, khí nén trong xylanh làm nhiệt độ giữa 
bên trong và bên ngoài sẽ bị chênh lệch. 

2. Khi cần bơm liên tục nhiều lốp xe, cần thiết phải để 
thời gian làm mát máy bơm giữa các lần bơm là hơn 10 
phút.

3. Nếu dùng ổ cắm tẩu thuốc là để lấy nguồn điện, vui 
lòng khởi động xe để bảo vệ ắc quy.

4. Nếu không dùng đến máy bơm, vui lòng hãy tháo 
dây nguồn và tắt nguồn thiết bị.

5. Sản phẩm này được dùng cho ôtô, xe đạp, xe điện, 
thuyền cứu sinh, bóng v.v.. 


